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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - 
ΕΓΓΡΑΦΑ 

(Προσθέστε γραµµές αν απαιτείται) 

 
 

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ - ∆ΥΝΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Ονοµασία φορέα  

Ονοµατεπώνυµο και 
ιδιότητα νοµίµου 
εκπροσώπου 

 

Υπεύθυνος 
συµπλήρωσης εντύπου 
(ονοµατεπώνυµο και 
θέση στον φορέα) 

 

τηλέφωνο fax e-mail Στοιχεία επικοινωνίας 
υπευθύνου    

Eµπλεκόµενες 
υπηρεσιακές µονάδες 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

 

1.  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
(ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
Α) 

 

2.  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
(ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
B) 

 

3.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
(υποβολή αίτησης 
µόνο για ειδικές 
δράσεις) 

 

4.    

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο : 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
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* ∆ιευκρινίσεις :  
 

 
 
 
 
1.  Πιστοποίηση ISO σε ισχύ  
 

 
 
2.  Εγχειρίδια διαδικασιών 

Αριθµός 
πιστοποιητικού 

 Απόφαση αρµοδίου 
οργάνου για την 
εφαρµογή του/ων 
εγχειριδίου/ων 
διαδικασιών 

 

 
Πιστοποιητικός 
φορέας / Αριθµός 
διαπίστευσης φορέα 
πιστοποίησης 
 

   

 
Χρόνος ισχύος 
πιστοποιητικού 
 

   

 
 
Πεδίο πιστοποίησης 
 
 

   

 
 
Επισυναπτόµενα έγγραφα 
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∆. ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ  (ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1) 

1.1 
Πρόβλεψη σχετικής 
αρµοδιότητας υλοποίησης 
έργων 

  
ΦΕΚ ίδρυσης/λειτουργίας ή 

καταστατικό µε επισήµανση των 
σχετικών παραγράφων 

 

1.2   Συµβατότητα θεσµικού πλαισίου µε το εθνικό και κοινοτικό δίκτυο * 

1.2.1 
Συµβατή µε την εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία ανάθεση 
µελετών 

  

Εφαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο 
και παράγραφοι σχετικών 

κανονιστικών κειµένων φορέα 
(εσωτ. κανονισµοί κ.α.) 

 

1.2.2 
Συµβατή µε την εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία ανάθεση 
έργων 

  

Εφαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο 
και παράγραφοι σχετικών 

κανονιστικών κειµένων φορέα 
(εσωτ. κανονισµοί κ.α.) 

 

1.2.3 
Συµβατή µε την εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία ανάθεση 
προµηθειών και υπηρεσιών 

  

Εφαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο 
και παράγραφοι σχετικών 

κανονιστικών κειµένων φορέα 
(εσωτ. κανονισµοί κ.α.) 

 

 
 
1.2.4 

Συµβατή µε τη νοµοθεσία 
διαδικασία χειρισµού 
συµβάσεων 
(τροποποιήσεις,κ.α.) 

  

Εφαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο 
και παράγραφοι σχετικών 

κανονιστικών κειµένων φορέα 
(εσωτ. κανονισµοί κ.α.) 

 

* Βάσει ειδικότερων κατευθύνσεων – επισηµάνσεων 
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∆. ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

2.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ  (ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2) 

2.1  Οργανωτική ∆οµή  

2.1.1 
Ύπαρξη εγκεκριµένου 
οργανογράµµατος    

Οργανόγραµµα και 
Απόφαση οργάνου για 
έγκριση οργανογράµ-

µατος και πίνακας 
προσωπικού 

 

2.1.2 

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου 
αρµόδιων για τον 
προγραµµατισµό 
έργων/ενεργειών  

  

Ονοµατεπώνυµο - 
ιδιότητα υπευθύνου 

µονάδας και απόφαση 
ορισµού αρµοδίου 

οργάνου  

 

2.1.3 
Ύπαρξη µονάδας/οργάνου 
αρµόδιων για το σχεδιασµό 
και ωρίµανση έργων  

  

Ονοµατεπώνυµο - 
ιδιότητα υπευθύνου 

µονάδας και απόφαση 
ορισµού αρµοδίου 

οργάνου 

 

2.1.4 

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου 
αρµόδιων για την 
διενέργεια διαγωνισµών και 
την ανάθεση  - διαχείριση 
συµβάσεων  

  

  

2.1.4i
. 

Καθορισµός απαραίτητων 
οργάνων αναθέτουσας 
αρχής  

  

Αναφορά των αρµόδιων 
οργάνων (προϊσταµένη 
αρχή – ∆ιευθύνουσα 

υπηρεσία) και αποφάσεις 
ορισµού 
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2.1.4i
i 

Ύπαρξη συγκροτηµένης 
τεχνικής υπηρεσίας µε την 
ελάχιστη στελέχωση 

  

Περιγραφή της τεχνικής 
υπηρεσίας και της 
στελέχωσης της 

(Ονοµατεπώνυµο – 
ιδιότητα προϊσταµένου 

και στελεχών) 

 

2.1.4i
ii 

Ύπαρξη επαρκούς 
επιχειρησιακής µονάδας για 
την διενέργεια 
διαγωνισµών και ανάθεση - 
διαχείριση συµβάσεων 

  

Περιγραφή της 
επιχειρησιακής µονάδας 
και της στελέχωσης της 

(Ονοµατεπώνυµο – 
ιδιότητα υπευθύνου και 

στελεχών) 

 

2.1.5 

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου 
αρµόδιων για την 
παρακολούθηση της 
υλοποίησης του έργου και 
την πιστοποίηση του 
φυσικού αντικειµένου 
έργων  

  

Ονοµατεπώνυµο - 
ιδιότητα υπευθύνου 

µονάδας και απόφαση 
ορισµού αρµοδίου 

οργάνου 

 

2.1.6 

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου 
αρµόδιων για την 
οικονοµική διαχείριση των 
έργων 

  

Ονοµατεπώνυµο - 
ιδιότητα υπευθύνου 

µονάδας και απόφαση 
ορισµού αρµοδίου 

οργάνου 

 

2.1.7 Εξασφάλιση νοµικής 
κάλυψης    

Περιγραφή τρόπου 
νοµικής κάλυψης, 
σχετικές αποφάσεις 

 

2.2  Καθορισµός αρµοδιοτήτων και διάκριση καθηκόντων  

2.2.1 

Σαφής καθορισµός 
αρµοδιοτήτων των 
διαφόρων µονάδων 
/οργάνων 

  

Απόσπασµα εσωτερικού 
κανονισµού υπηρεσιών ή 

άλλου σχετικού 
εγγράφου  
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2.2.2 
Επαρκής διάκριση 
καθηκόντων    

Περιγραφή θέσης 
(καθηκόντων) για την 
πιστοποίηση φυσικού 
αντικειµένου και την 

διεκπεραίωση 
πληρωµών, αξιολόγησης 
υποψηφίων για ανάθεση 
και παρακολούθησης 

σύµβασης 
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∆. ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

3.  ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ (ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3) 

3.1  Γενικές απαιτήσεις εγχειριδίου διαδικασιών  

3.1.1 Ύπαρξη εγχειριδίου/ων 
διαδικασιών    

Καταγραφή των διαδικασιών 
οι οποίες περιγράφονται σε 
εγχειρίδιο και απόφαση 
αρµοδίου οργάνου για την 

εφαρµογή των 
προβλεπόµενων στο 
εγχειρίδιο διαδικασιών  

 

3.1.2. Τυποποιηµένα έντυπα  
 Λίστα τυποποιηµένων 

εντύπων, που 
χρησιµοποιούνται 

 

3.2 Προγραµµατισµός έργων-ενεργειών 

3.2.1 
∆ιαδικασία κατάρτισης 
ετήσιου προγράµµατος**    

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.2.2 

∆ιαδικασία επανεξέτασης 
ετήσιου προγράµµατος και 
πιθανής αναθεώρησής 
του**  

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.3 Σχεδιασµός και ωρίµανση έργων  
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∆. ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

3.3.1 
∆ιαδικασία καθορισµού 
απαιτήσεων σχεδιασµού 
και ωρίµανσης έργων**  

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.3.2  

∆ιαδικασίες διασφάλισης 
απαιτούµενων πόρων για 
την ωρίµανση και 
υλοποίηση του έργου**  

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.3.3 
∆ιαδικασίες σχεδιασµού - 
προγραµµατισµού των 
απαιτούµενων µελετών **  

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.3.4 

∆ιαδικασίες διασφάλισης 
απαιτούµενων 
αδειοδοτήσεων – 
κυριότητας ακινήτων κ.α. 
** 

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.4  ∆ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση σύµβασης /επιλογή ωφελουµένων 

3.4.1 
∆ιαδικασία προετοιµασίας 
και διενέργειας 
διαγωνισµού**  

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.4.2 
∆ιαδικασίας αξιολόγησης 
προσφορών/ 
ωφελουµένων** 

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 
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3.4.3 
∆ιαδικασία χειρισµού 
ενστάσεων**   

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.4.4 

∆ιαδικασία υπογραφής 
σύµβασης  /επιλογής 
ωφελουµένων και 
ολοκλήρωσης 
διαγωνισµού ** 

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.5  Παρακολούθηση και διαχείριση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου 

3.5α  Παρακολούθηση και διαχείριση έργου   

3.5.1 
Σχέδιο υλοποίησης 
έργου**   

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.5.2 
Έλεγχος προόδου του 
έργου και παρακολούθηση 
χρονοδιαγράµµατος 

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.5.3 

∆ιαχείριση προβληµάτων 
και αλλαγών 
(τροποποιήσεις 
συµβάσεων, τεχνικών 
δελτίων κ.α.) ** 

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 
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3.5.4 

∆ιαχείριση ποιότητας 
τεχνικών έργων 
(µετρήσεις, έλεγχοι 
υλικών κ.α.) ** 

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.5.5 ∆ιαχείριση εγγράφων    

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.5β Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειµένου  

3.5.6 
∆ιαδικασία πιστοποίησης 
φυσικού αντικειµένου    

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.5.7 
∆ιαδικασία ελέγχου 
τήρησης λοιπών 
υποχρεώσεων αναδόχου 

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.5γ  Ενηµέρωση ∆ιαχειριστικής Αρχής  

3.5.8  
Κατάρτιση και υποβολή 
εκθέσεων και αναφορών   

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.5.9 
Επικοινωνία και 
ενηµέρωση διαχειριστικής 
αρχής 

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 
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3.6  Οικονοµική διαχείριση έργου 

3.6.1 

∆ιαδικασίες τήρησης 
υποχρεώσεων 
συγχρηµατοδοτούµενου 
έργου (τήρηση ξεχωριστής 
λογιστικής µερίδας ανά 
συγχρηµατοδοτούµενη 
πράξη, καθορισµός 
επιλέξιµων δαπανών κ.α.) 

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.6.2 
∆ιαδικασία διεκπεραίωσης 
πληρωµών    

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.6.2 
∆ιαδικασία τήρησης 
λογιστικού συστήµατος/ 
σχεδίου  

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.7  ∆ιαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας νοµοθεσίας  

3.7.1 
∆ιαδικασία 
παρακολούθησης της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ** 

  

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 

 

3.7.2 
∆ιαδικασία παροχής 
νοµικής υποστήριξης    

Συνοπτική παρουσίαση της 
διαδικασίας (µε αναφορά 
στην σχετική παράγραφο 

του εγχειριδίου) 
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4.  ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ (ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4) 

4.1 
Μηχανογραφηµένη 
οικονοµική διαχείριση  

 Software και σχετικό 
hardware, που 
χρησιµοποιείται  

 

4.1.α 
Τήρηση λογιστικού 
σχεδίου όπου προβλέπεται 
από τη νοµοθεσία 

  Υπεύθυνος τήρησης  

4.2 
Ηλεκτρονική 
παρακολούθηση έργων**  

 Software , που 
χρησιµοποιείται 

 

4.3 
Ηλεκτρονική διασύνδεση 
µε βάσεις πληροφοριών  

 Υπεύθυνος, βάσεις 
πληροφοριών, που 
διασυνδέονται 

 

4.4 

Βιβλιοθήκη µε το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο, πρότυπα 
τεύχη, υπάρχοντες οδηγοί 
(ηλεκτρονική ή µη) 

 

 Υπεύθυνος, καταγραφή 
των κειµένων – 
εγγράφων, που 
περιλαµβάνει 

 

4.5 
Τεχνική υποστήριξη 
υποδοµής**  

 Υπεύθυνος, ύπαρξη 
προληπτικής συντήρησης 

 

4.6 
Χώροι / τρόποι ασφαλούς 
τήρησης – φύλαξης 
πληροφοριών 

 
 Καταγραφή 

χρησιµοποιούµενων 
χώρων - µεθόδων 

 

** Όπου απαιτείται (σύµφωνα µε τον πίνακα 3.1.- 2) 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/Τ
ΙΤΛΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆
ΟΤΗΣΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ  

ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΡΧΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ
ΩΣΗΣ 

1.  ΜΕΛΕΤΕΣ 

1.1        
1.2        
1.3        
1.4        
1.5        

2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

2.1        
2.2        
2.3        
2.4        
2.5        

3.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

3.1        
3.2        
3.3        
3.4        
3.5        
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/Τ
ΙΤΛΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆
ΟΤΗΣΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ  

ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΡΧΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ
ΩΣΗΣ 

4.  ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ 

4.1        
4.2        
4.3        
4.4        

5.  ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

5.1        
5.2        
5.3        
5.4        

5.5        
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ΣΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ 
∆ΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 
 
        
 

Ο παρακάτω υπογράφων …………………………………………………………………………………….. 

νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα ………………………………………………………………………………. 

έχοντας γνώση των συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα 

στοιχεία τα οποία περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι ακριβή και δύναται να 

επιβεβαιωθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες µε κάθε πρόσφορο µέσο.   

 

 
 
Ηµεροµηνία δήλωσης :  
 
 

Σφραγίδα  

  
 
 
 
 
 
 

 
Υπογραφή νοµίµου 
εκπροσώπου 
  

 

 


